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     آبشستگی، آب زالل، پایه پل، پی پیوسته:هاي کلیدي واژه

  92-314-115   به شماره شناسهیطرح پژوهش :افتهیمنبع 

، عبدالرضـا ظهیـري، محمدرضـا چمنـی و     هلقـی  امیراحمد دهقانی، نشاط موحدي، مهدي مفتـاح      ):گان(سندهینو
 محمدجواد اعرابی

  تگی موضعی اطراف پایه پلمطالعه آزمایشگاهی اثر پی پیوسته بر آبشس :عنوان

  92-314-115 :شماره

 25/12/1393  :خیتار

  ی علم کوتاهيها افتهی

computer
persian
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  موضوعت یاهم
 سـبب کـاهش برخـورد    ین وجود پیهمچن. شود یها استفاده م ین از پی پل به زم ي از رو  يجهت انتقال بار عبور   

تـاکنون  .  را کـاهش دهـد  یشـستگ  عمـق آب   يتوانـد تـا حـدود       یگـردد و مـ      ین به بستر رودخانه م    یان رو به پائ   یجر
ـ     يها  هی پا ی آبشستگ ی به بررس  پژوهشگران ـ       منفـرد پرداختـه    ی پل همراه با پ وسـته  ی پيهـا  یانـد امـا در خـصوص پ

سه پل اصـفهان مـورد    و ی از جمله سیخی تاريها وسته معموالً در پلی پيها  یپ.  صورت نگرفته است   يادیقات ز یتحق
  .استفاده قرار گرفته است

  )شرح مساله(مقدمه 
 ماننـد وقـوع   یژه در مواقع بحرانـ یو ه آنها بی هستند که در صورت خراب    ی ارتباط يها  ن سازه ی از مهمتر  یکیها    پل

هـا،    شکـست پـل  یدر کنـار تلفـات جـان   . شوند ی را موجب می قطع شده و مشکالت فراوان    ی ارتباط يها  انیل، شر یس
م مربـوط بـه اخـتالالت حمـل و نقـل، صـرف مرمـت و               یمـستق ری غ يهـا   نهیبر هز  نه عالوه یها دالر هز    ونیلیساالنه م 

ه و سـواحل مطـرح     رودخانـ  ی مهـم در مهندسـ      ک مـسأله  یـ عنـوان     به ی آبشستگ ،ن جهت یبه ا . گردد  ی م ینیگزیجا
   .باشد یم

  ها افتهین یتر مهم
  . را دور بزندی نتواند پیشود که گرداب نعل اسب یوسته باعث می پیوجود پ - 

 اسـتفاده  بـا  و افتیه کاهش ی پاي جلویعمق آبشستگه، ی معادل قطر پایوسته با عرضی پ ی از پ  به هنگام استفاده   - 
  .دنش مشاهده یه و پی پاي جلویتگچگونه آبشسیشتر هیه و بیوسته با عرض دو برابر قطر پای پیاز پ

ـ ی که با افزاقارن شکل گرفت  دو حفره مت   یدست پ   نیدر پائ  -  ن دو چالـه بـه محـور تقـارن کانـال      یـ  ا،یش عرض پ
   .دشدن تر  کینزد
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  )ر مستنداتیها، جداول و سا مشتمل بر شکل (یلیاطالعات تکم

  
  

  . عرض وسته همی پیه پل و پی کانال اطراف پای بستر و مقطع طولی توپوگراف- 1شکل 
  


